
Uchwała Nr XXV/192/13 

Rady Gminy Kłodawa  

 Z dnia 20 lutego 2013 r. 

 

 

 

  W sprawie funduszu sołeckiego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.1 i art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. 

o funduszu soleckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) 

 

Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Rada Gminy nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłodawa środków 

stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

              / Andrzej  Legan / 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) 

wprowadziła możliwość tworzenia funduszu sołeckiego, poprzez wyodrębnienie w budżecie 

Gminy środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wnioskowanych przez sołectwa. 

Decyzję w sprawie utworzenia ww. funduszu podejmuje Rada Gminy do dnia 31 marca roku 

poprzedzającego rok budżetowy, podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę lub nie wyraża 

zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. 

Aby sołectwo mogło skorzystać z przysługujących mu środków, musi złożyć w tej 

sprawie stosowny wniosek. Uchwala go zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej 

lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien on przede wszystkim 

wskazać, przedsięwzięcia jakie będą przewidziane do realizacji na terenie sołectwa. Należy 

również oszacować ich koszt. Pamiętać należy także, aby wniosek został odpowiednio 

uzasadniony. 

Wniosek trafia do Wójta za pośrednictwem sołtysa. Powinno to nastąpić najpóźniej do 

30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Należy go bowiem uwzględnić  

w projekcie budżetu na rok następny. 

 Wniosek może zostać odrzucony przez Wójta Gminy, jeżeli nie spełnia warunków 

formalnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania. 


